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In het kort. Herziening pensioenpremie 2014 sector 18 Reiniging 

In de sector 18 Reiniging is de pensioenpremie (RAS) per 1 november gewijzigd van 10,5% 

naar 10,25% (aandeel werkgever). Echter, dit gebeurt met terugwerkende kracht per 1 

januari 2014.  

 

Wij raden u aan in Loon de salarissen niet te herrekenen of anderszins aanpassingen te 

doen in deze. Wat raden we u wél aan? 

 

• Laat de pensioenpercentages in Loon onveranderd 

• Blijf dus verlonen met de percentages die u in Loon hebt staan (10,5%) 

• Aan het eind van het jaar 2014 geeft u de juiste gegevens alsnog in bij  

  www.administratienetschoonmaak.nl 

• U ontvangt dan het teveel betaalde bedrag retour. 

 

•  De brief die u van Cordares over ‘onjuiste gegevens’ hebt gekregen, betreft ‘slechts’  

   een signalering. Doordat u teveel premie berekend heeft, zijn er geen verdere gevolgen  

   indien u op dit moment niets doet. Mede daarom adviseren we u niet te herrekenen. 

 

Tekst bij Nieuws op Administratienet Schoonmaak 

Onderstaand de officiële tekst over de CAO-herziening bij het Nieuws op 

www.administratienetschoonmaak.nl: 

 

In het “Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak- en 

Glazenwassersbedrijf” staat dat de pensioenpremie voor werkgevers met ingang van 1 juli 

2014 structureel wordt verlaagd met 0,5%-punt. Hieronder informeren wij u over de gevolgen 
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van dit besluit.  

  

Werkgeversbijdrage met terugwerkende kracht verlaagd 

De werkgeversbijdrage in de pensioenpremie wordt met terugwerkende kracht per 01-01-

2014 met 0,25%-punt verlaagd. Deze wijziging wordt per 1 november 2014 doorgevoerd.  

  

Per 1 november nieuwe loontijdvakken aanleveren 

Dit betekent dat u vanaf 1 november 2014 nieuwe loontijdvakken kunt aanleveren met het 

nieuwe percentage in de cumulatieve premieberekening. Vanaf deze datum kunt u ook 

correcties aanleveren over de reeds verstreken loontijdvakken. 

 

Brief Corderes: Overzicht werknemers met onjuiste gegevens 

• U hebt naar aanleiding van de premiewijziging onlangs van Cordares een brief ontvangen 

  met als onderwerp: ‘Overzicht werknemers met onjuiste gegevens’. Deze brief zal er  

  ongeveer zo uit zien: 

 

 

 

• In ons voorbeeld is er aan premie aangeleverd: € 601,39. Dat had moeten zijn (‘premie  

   berekend’) € 594,55. U hebt dus teveel betaald, en dat is logisch want het pensioen- 

   percentage voor de werkgever daalde eigenlijk.  

• Juist doordat u teveel hebt betaald, is er geen directe noodzaak om de salarissen te  

   herrekenen, of anderszins direct actie te ondernemen.  

• Kortom: u hoeft niet te ‘schrikken’ van deze brief. 

 

Twee methoden ter oplossing 

U kunt de kwestie van de herziene pensioenpremie met terugwerkende kracht op twee 

manieren oplossen. Namelijk na afloop van het jaar via administratienetschoonmaak.nl 

(aanbevolen!), of via herrekeningen in Loon. 

 

Methode 1: na afloop 2014 via administratienetschoonmaak.nl 

• Laat de pensioenpercentages in Loon voor de sector 18 Reiniging onveranderd (10,5%) 

• Verloon november en december dus met de percentages die u in Loon hebt staan 

• U stuurt de OLP’s voor november en december in zoals u gewend bent. Dus feitelijk met  

   een verkeerd percentage voor het aandeel werkgever van de pensioenpremie. 
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• U zult na afloop van het jaar 2014 van Cordares wederom een brief ontvangen met daarin  

  een overzicht van de teveel betaalde pensioenpremie, per werknemer. 

• De verschillen (correcties) geeft u in op de bekende website administratienetschoonmaak.nl 

• U geeft de correcties bij administratienetschoonmaak.nl op per werknemer  

• Hierna ontvangt u het teveel betaalde pensioenpremiebedrag van Cordares retour. 

 

Het voordeel van deze methode is dat u geen salarissen hoeft te herberekenen, met alle 

risico’s van dien (zie methode 2). Het zal bij de correcties na afloop van het jaar bovendien 

veelal gaan om relatief kleine bedragen. Cordares eist ook niet direct actie want het gaat om 

teveel betaalde bedragen. Dus ook in die zin is de urgentie om te herrekenen niet zo groot. 

 

Methode 2: via herrekenen van de salarissen in Loon 

U kunt ook de salarissen in Loon herrekenen. Maar nogmaals: deze methode raden wij af!  

• U past het percentage van de pensioenpremie aandeel werkgever aan in Loon via: 

   Werkgever, Wijzig, Wijzig premies, Pensioenfonds werkgever. Deze past u aan naar  

   10,25%. 

• Draai voordat u gaat herrekenen een betaallijst lonen en de journaalpost tot nu toe uit. Dit  

  ter controle na het herrekenen. Maak tevens voor alle zekerheid tevens eerst een backup. 

• Na deze voorbereiding kunt u gaan herrekenen 

• Ga daartoe via het Loon-hoofdscherm, naar Werkgever (links bovenaan) 

• Kies voor ‘Herrekenen’ 

• Vink 'Toon werknemers die uit dienst zijn' aan 

• Kies voor 'F10:Herreken' 

• Draai vervolgens opnieuw de betaallijst lonen en journaalpost uit voor de eventuele  

   verschillen 

• U kunt nu de OLP’s van november en december insturen zoals u gewend bent. Er zal een  

   automatische correctie plaatsvinden via deze OLP(‘s).  

 

We raden deze herrekenmethode af omdat er juist in de sector 18 Reiniging vaak sprake is 

van oproepkrachten, toeslagen voor overwerk, onregelmatige diensten, et cetera. Door te 

gaan herrekenen, bestaat de kans dat de diverse salariscomponenten wijzigen, en u daarna 

de boel moet corrigeren. Dat kan tot verwarring leiden, onjuiste verloning, en kost als het 

tegenzit veel hersteltijd.  

 

Bovendien is - zoals gezegd - de urgentie voor herrekenen er niet. U hebt iets teveel premie 

betaald, dus Cordares zal geen onmiddellijke actie verlangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


